Chat bij NVRR-lunchwebinar “Nog verder vragen?’
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Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg

Deelnemers
Joyce Zweers, gemeente Apeldoorn, raadsadviseur
Marjo Gruisen, voorzitter RKC Hattem, lid RKC Veenendaal
Etienne Lemmens, NVRR
Ingrid Spoor, rkc Vallei en Veluwerand
Geert Pieter Vermeulen, RKC De Fryske Marren
Margriet van Tulder, lid RKC Oss
Marko Bos, voorzitter rkc Zoetermeer
Anneke van der Meij, ambtelijk secretaris rkc Hoogheemraadschap van Rijnland
Anna de Vries, secr rkc Zoetermeer
Nelleke Van Proosdij, secr enschede
Jeanet Schreur. secretaris rkc Bronckhorst
Esmeralda Vergeer, onderzoeker bij de Randstedelijke rekenkamer
Wilte Everts, voorzitter RKC Veendam.
Marjolein Barel RKC Vallei en Veluwerand
Laurens van Ede, lid, rkc sed gemeente
Gerth Molenaar / Utrecht - Stichtse Vecht
Esther Fogl Rkc De Wadden
Ruud van Druenen, lid rekenkamer Wageningen
Peter van der kruit, Schagen
Henk Wokke, voorzitter RKC SED en voorzitter Koggenland
Nelleke Domburg, Schagen, Zandvoort, SED
Anne-Marie van Heertum, secretaris RKC Waterschap De Dommel
Alex Maas, Rekenkamer Zeeland (Provincie)
Silvi Joosten rkc montferland
William van Deursen, VZ RKC Schiedam Vlaardingen
Esther Schrier, secretaris rkc Nederweert
Peter van der Kruit, Vz. Schagen
Ruud van Druenen, lid rekenkamer Wageningen
Annemiek van loon
Wim Fonteine RK Kapelle, Middelburg, Vlissingen
Helma lamers, Wageningen
Daisy de Vries, onderzoeker Rekenkamer Rotterdam
Renzo Kalk Flevoland statenadviseur
Sabine van der Greft, Rekenkamer Rotterdam
Alex Maas, Rekenkamer Zeeland (Provincie)
Jolanda Versteegh, rekenkamer Vijfheerenlanden
Herkennen jullie de worsteling rond het rondje fracties?
Jolanda Versteegh : super herkenbaar, teleurstelling bij mij bij rondje fracties
marjo : helaas ook herkenbaar
linda maasdijk : zo herkenbaar
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Margriet : heel herkenbaar
Annemiek van loon : Hier in Epe gaat het goed, mi.
Mario van den Berg (Utrecht) : herkenbaar, dat het vaak niet concreet genoeg wordt en
vervolgactie nodig is
Esther Fogl : herkenning, we gaan nu proberen om met een brief vooraf onderwerpen op
te halen en daarna met alle fracties een gezamenlijk gesprek
NVRR : herkenbaar
Nelleke Van Proosdij : ik herken het deels wel, maar ook dit jaar hebben we wel een paar
interessante thema’s te pakken
Peter van der kruit : van te voren enkele onderwerpen aangeven. Dan is er een gesprek
mogelijk.
Nelleke Domburg : Weinig succes met een brief om onderwerpen op te halen. Bij
Wim Fonteine : ik stuur alle raadsleden digitaal de folder van de NVRR toe (wat kan de RK
voor u betekenen). Dit geeft een positieve impuls aan de inhoud van het overleg.
Annemiek van loon : In de uitnodiging geven we aan wat we willen verzamelen. En
waarom een onderwerp wordt aangedragen
Anneke van der Meij : gezamenlijk bespreken in fractievoorzittersoverleg
Etienne Lemmens : Herkenbaar, maar truc is om de in vaak politieke termen gevatte vraag
aan de rkc abstracter en in rekenkamertermen proberen te vertalen
Anna de Vries-Asselbergs : Zeker aan het begin van een raadsperiode lastig: nieuwe
partijen, nieuwe raadsleden die niet goed weten wat een rk(c) doet
Nelleke Domburg : Bij bespreking groslijst met presidium, kunnen fracties soms
gezamenlijk invulling geven aan een onderwerp. Lukt niet altijd…
Margriet : weinig mensen hebben er over nagedacht. Een lijstje hebben wij ook gedaan
maar dan krijg je ook je eigen lijstje terug. Wij hebben vanwege Corona een vragenlijst
gestuurd, was wel beter web ideeen
Esther Fogl : het onderwerp en ook de uitnodiging om daarbij de vraag/ probleem aan te
geven
Wilte Everts : ook bevolking en instanties bevragen op onderwerpen
Marko Bos : ik vind het ook herkenbaar, maar niet zo problematisch. Ik verwacht van
rondje fracties niet een pasklare vraagstelling, maar onderwerpen. Vaak gaan we voor
precieze vraagstelling met ambtenaren praten. Dan krijg je soms wel die lastige
gesprekken.
Nelleke Van Proosdij : ik denk dat het kan helpen om geen concrete vragen te verwachten
uit het rondje, maar al tevreden te zijn met een paar overkoepelende thema’s en die later
in de rkc uit te werken
Molenaar (Rekenkamer Utrecht) : Schriftelijke uitvraag, inventarisatie, globale verkenning
door rekenkamer, gevolgd door sessie met raadsleden samen en proberen tot een
prioritering te komen (geeltjes)
Hans Nijkamp : vorig jaar raadsbrede sessie gehad voor input en was niet eens slecht. er
hoeft ook niet een heel concreet iets uit te komen toch?! richtinggevende uitspraken over
thema’s is ook al mooi.
Wim Fonteine : Deel de reeds opgehaalde onderwerpen met de andere fracties (zonder
naam van de fractie te noemen) nadat ze eerst zelf onderwerpen hebben aangedragen.
William van Deursen: Jullie tips ten aanzien van de relatie - inhoud spelen hier ook bij
Vincent van Stipdonk: Bonuspunt voor William! Komt zo 🙂
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Wilte Everts : in welke mate speelt lichaamstaal een rol?
Marjo : verschil in digitaal en fysiek gesprek?
Nelleke Van Proosdij : onze voorzitter heeft de ronde de afgelopen twee jaar telefonisch
gedaan. daarvoor fysiek in net stadhuis.
Nelleke Van Proosdij : telefonisch had meerdere voordelen: nu bereikten we wel alle vz’s,
het kostte ons veel minder tijd. de input was niet minder
Marjo : hoeveel tijd trek je uit per fractie?
Geert Pieter Vermeulen : Kun je iets met het fractievoorzitters overleg?? Dat zou wel
efficiënt kunnen zijn
Peter van der kruit : van te voren vragen of de keus is besproken in de fractievergadering
Nelleke Domburg : Dat gebeurt in sommige gemeenten. Voorzitters kunnen dan in eigen
fracties onderwerpen ophalen.
Peter van der kruit : idd de gehele fractie meenemen
Nelleke Domburg : Het biedt de mogelijkheid om te reageren op suggesties van andere
fracties.
Wat zouden goede vragen kunnen zijn bij rondje fracties?
Etienne Lemmens : Waar lig je wakker van?
Margriet : over welke onderwerpen heb je in het afgelopen jaar gedacht dat je er nog
meer/andere informatie zou willen hebben?
Jolanda Versteegh : welke input heeft jullie fractie voor onze longlist met
onderzoeksonderwerpen?
Marjo : hoe landen de rekenkameronderzoeken in de raad en hoe kan dat anders/bter?
Marko Bos : welke recente rapporten vonden jullie nuttig?
NVRR: waar ben je nieuwsgierig naar, wat zou je willen weten?
Anneke van der Meij : Wij hebben eerst info opgehaald, dat gelezen en dat toen
samengevat (in deels onze eigen woorden) en gevraagd of de samenvatting klopte
Geert Pieter Vermeulen : Na het aandragen van een onderwerp door een fractie, wellicht
ook eerst de vraag stellen of zie vraag al eens aan het college hebben gesteld
Etienne Lemmens : Vervolg op 'waar lig je wakker van?' Denk je dat de burger er wakker
van ligt?
Afronding
Wilte Everts : Dank aan de organisatie. Erg leerzaam!
W van Deursen : Ik vind het top om zo bij te leren heel praktisch en ervaringen en
suggesties worden gedeeld dank!
NVRR : dank Marije en Vincent voor deze warme douche
Peter van der kruit : Hartelijk dank, inspirerend.
Geert Pieter Vermeulen : Dank jullie wel
Etienne Lemmens : Leuk! Thanx!
Anna de Vries-Asselbergs : bedankt weer!
NVRR To All Panelists : dank jullie wel!
Daisy de Vries : Bedankt!
Marjo : Weer leuk en leerzaam. Jullie doen het goed en professioneel!
Margriet : bedankt!
Linda maasdijk : prima weer!
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Jolanda Versteegh : dank, mooi onderwerp.
Gerth Molenaar (Rekenkamer Utrecht) : Dank! Leuk en informatief!
Mario van den Berg (Utrecht) : Bedankt. Leuke informatie en discussie.
Alex Maas : Leuk en leerzaam! Dank en tot de volgende keer
Anneke van der Meij : leuk, leerzaam, herkenbaar. helemaal top
Geert Pieter Vermeulen : Blijf gezond
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